
 

 

A lelki harc

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A lelki harc témája legalább két 
okból fontos. Először is, lehető-
séget ad arra, hogy beszéljünk 
a Sátánról, márpedig a tanít-
ványságban elkerülhetetlen az 
ellenség említése. Másodszor 
pedig felkészíti tanítványodat 
egy akadály legyőzésére, ame-
lyet előbb-utóbb közelebbről is 
meg fog ismerni: ez a kísértés. 
A jó és a rossz között valóságos, 
kozmikus harc folyik – ennek 
rejtelmeibe neked kell beve-
zetned tanítványodat. Pál így 
fogalmaz az Efézusi levélben: 
„Mert a mi harcunk nem test és 
vér ellen folyik, hanem erők és 
hatalmak ellen, a sötétség vilá-
gának urai és a gonoszság lelkei 
ellen...” Meg kell tehát ismer-
tetned tanítványodat a szellemi 
mátrixszal. 

Bemelegítésképpen kérdezd meg tanítványod, mit tud a Sátánról. Megkér-
dezheted, volt-e már olyan helyzetben, hogy érezte a gonosz jelenlétét, illet-
ve érezte-e, hogy a Sátán kifejezetten bűnre csábítja. 

Ezután következhet a tanulás. A „Sátán” szó a zsidó nyelvben „ellenséget” je-
lent – és ez pontosan fedi is a lényeget. Keressétek ki együtt a következő ige-
szakaszokat: 

Akinek pedig ti megbocsáttok, annak én is megbocsátok. Mert amit én meg-
bocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az tiértetek volt Krisztus színe 
előtt, hogy rá ne szedjen minket a Sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeret-
lenek előttünk.  

2Korinthus 2,10-11 

Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 

2Korinthus 11,14 

Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angya-
la, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. 

2Korinthus 12,17 

Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál nem is egyszer, de megakadályozott 
minket a Sátán. 

1Thesszalonika 2,18  

A Rolling Stones Sympathy for the Devil [Részvét az ördög iránt] című számá-
ban így hangzik a refrén: “Pleased to meet you, hope you guess my name, but 
what’s puzzling you, is the nature of my game.” [Részemről a szerencse, ugye, 
kitalálod nevem, de megfejted-e, miben mesterkedem?”] Igen, neked is ezt a 
kérdést kell feltenned: „E versek alapján miben mesterkedik a Sátán? Milyen 
tervet forral, mi a célja? Vajon miért?” 

Nem nehéz kitalálni, hogy a Sátán – mivel az Isten elleni gyűlölet és lázadás 
hajtja – elsősorban a hívők hitelrontására, beszennyezésére, félreállítására 
törekszik. Pál apostol nem akarja, hogy tanítványai védtelenek legyenek tá-
madásaival szemben, ezért a következőket javasolja nekik az Efézus 6.11-18-
ban: 

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok 
az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem 
test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség 
világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei 
magasságban vannak. 

Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhas-
satok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.  
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További lépések Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és 
magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábato-
kat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyé-
tek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a go-
nosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját 
is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságo-
tokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek 
által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal kö-
nyörögve az összes szentekért; 

Beszélgethettek arról, hol ta-
pasztalja ezt a harcot (a kollé-
giumban, az órákon, a kapcso-
latokban stb.). Biztasd, hogy – 
ahogy Pál is tanácsolja -- kezd-
jen el imádkozni azért, hogy 
Isten győzzön a lelki harcban. 

 Számos remek kérdés kínálkozik a szöveg alapján: 

A közelmúltban mikor vetted észre, hogy a színfalak mögött lelki há-
ború zajlik? Te kiről szoktad tévesen azt gondolni, hogy ő az ellen-
ség? Mit jelent a győzelem ebben a lelki harcban? 

Most pedig beszéljünk a fegyverzetről! Az itt következő részlet a Cru.Comm-
ból származik, segítségével megértheted a témát és jó kérdéseket tehetsz fel. 

Efézus 6,14-20 

Hogyan állhatunk meg a Sátánnal szemben? Pál szerint „Isten fegyverzetére” 
van szükségünk. Fontos megjegyezni, hogy bár azt mondja, képletesen „ma-
gunkra kell öltenünk” ezt a fegyverzetet, arról nincs szó, hogy valaha le is kel-
lene vennünk. Valójában azt akarja tudtunkra adni, hogy ha teljes védelemre 
törekszünk, akkor ebben az öltözetben kell járnunk-kelnünk. 

Az igazság öve 

Pál, miközben végigvezet a fegyverzet darabjain, tulajdonképpen ugyanazo-
kat a tulajdonságokat sorolja föl, mint levele korábbi részeiben. A 4,25-ben 
arra figyelmeztette az efézusiakat, hogy „vessék le a hazugságot és mondja-
nak igazat”. Az 5,9-ben azt mondja, hogy a világosság gyümölcse „csupa jó-
ság, igazság és egyenesség”. Tehát a fegyverzetről szóló tanítás nem valami új 
dolog, újdonsága mindössze abban rejlik, hogy így a levél olvasói könnyebben 
felismerhetik: ha nem mondanak igazat, akkor beengedik a Sátánt az életük-
be, hogy fájdalmat és felfordulást okozzon. Megkérdezheted tanítványod, 
előfordul-e vele, hogy beszédében elferdíti az igazságot. 

A megigazulás páncélja 

Pál itt a 4,25-5,7-ben leírt magatartásra utal. Tanítványod olvassa föl ezt a 
részt, és írja le, Pál milyen jó, illetve rossz viselkedésformákat említ. 

Lábunk legyen felsaruzva a békesség evangéliuma hirdetésének készségével 

Tehát az evangélizáció is bekerült a képbe. Kérdezd meg, miért jelent védel-
met az evangélium hirdetése a lelki harcban, illetve miért nyílik meg az ajtó a 
Sátán előtt, ha nem beszélünk az evangéliumról. 

A hit pajzsa, az üdvösség sisakja és az Ige kardja 

Pál az első két fejezetben kimerítő részletességgel festi elénk, mi igaz ránk 
Krisztusban. A pajzs, a sisak és a kard valószínűleg ezekből az igazságokból, 
illetve ezek ismeretéből áll össze. Lapozz vissza és ismételd át ezeket! Tanít-
ványod is végigböngészheti a levelet és lejegyezheti, amit talál. Kérdezd meg, 
miért épp ez a „sisak”. 
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Jegyzetek  

Az imádság 

Pál végül folytonos és válogatás nélküli imádkozásra buzdít, s szinte egész le-
velében erre ad példát. Az 1,15-23-ban és a 3,14-21-ben kiderül, miért szo-
kott imádkozni: többek között bölcsességért, erőért, egységért és érettségért. 
Tanítványod olvassa fel az egyik ilyen imádságot és mondja el, ezek szerint 
hogyan érdemes imádkozni a lelki harc kellős közepén. 

Kérdezd meg, mi történik, ha engedjük, hogy a Sátán megvesse a lábát, illet-
ve, hogy ő lehetővé tette-e ezt a fenti területeken. 

Végül nyugtasd meg, hogy a Biblia nem szólít fel olyasmire, hogy féljünk az 
ellenségtől. Elég éberen ügyelnünk, hogy ne engedjünk neki teret az életünk-
ben.  

 

 

 

A Compass a Fiatalok az Élet Küszöbén diákszervezetek által használt kiscsoportos bibliatanulmányozó anyag.  
Szívesen veszünk minden visszajelzést a bt@fek.hu címre. 

© 2011 Timóteus Társaság Alapítvány, CCC Magyarország, Fiatalok az Élet Küszöbén. Minden jog fenntartva. 
Tilos a kiadványt vagy annak részleteit engedély nélküli sokszorosítani. 


	Beszélgetés útközben
	Efézus 6,14-20
	Az igazság öve
	A megigazulás páncélja
	Lábunk legyen felsaruzva a békesség evangéliuma hirdetésének készségével
	A hit pajzsa, az üdvösség sisakja és az Ige kardja
	Az imádság


